


Kurutucu 

Basınçlı Hava Kurutucuları 

Su Nereden Geliyor? 

Kompresöre giren atmosferik havanın içinde su buharı bulunur. Sıkışmanın etkisiyle yoğuşarak su 

haline gelen bu su buharı hava hatlarında ve kullanım noktalarında problemler yaratır. Örnegin : 20°C 

deki %70 bağıl nem taşıyan her 8000 m3 hava ile, kompresöre 100 litre civarında su girer. (Bu ortalama 

75 kw'lik bir kompresörün 10 saatlik kapasitesidir.) Şayet söz konusu hava 7 bar'a kadar sıkıştırılırsa, bu 

buharın %82'si yoğuşmuş su olarak devreye gider. (82 litre su). 

Kuru Hava; İşletme Maliyetini Nasıl Azaltır? 

Hava dağıtım sisteminizin maliyetini azaltır. 

Kuru hava kullanıldığında, sistemin çeşitli noktalarında tahliyeler veya filtreler, U borular, dirsekler, 

eğimler kullanmak zorunda kalmaz, bunların yaratacağı basınç kayipları ile karşılaşmazsınız. 

Kullanma noktasındaki gücü arttırır. 

Su, borularda korozyona neden olur, bundan dolayı hava kayıpları oluşturur ve sonuç olarak basınç 

düşer. Su havalı alet ve motorların daha yavaş çalışmasına neden olur. 

İşgücü kaybını önler 

Filtre bakımına, su tutucuların tahliyesine gerek kalmaz. Arıza ve bakım için harcanan iş gücünden 

tasarruf ettirir. 

Bakım masraflarım azaltır. 

Havalı aletlerin, motor ve silindirlerin üzerindeki yağı bozan su, bu cihazlann ömrünü kısaltır ve bu 

cihazlarda sık sık bakım ihtiyacı doğurur. Kurutucu bunu önler. 

Pnömatik ölçüm ve kontrol cihazlarının doğru ölçüm yapma süresini uzatır. 

Fonksiyon dışı olaylan kontrol eder. 

Temiz ve kuru hava, sprey boyamada yüzeyin kirlenmesini, üfleme havasının mamule vereceği zararı, 

plastik parçaların su tarafindan bozulmasını ürünlerin hava ile taşınması, paketlenmesi veya 

karıştmlması sırasında kirlenmesini ve nemlenmesini önler. 

Pnömatik olarak kontrol edilen veya çalışan cihazların bozulmasını ve devre dışı kalmasını önler. 

Kuru hava pnömatik çalışan cihazların, kumlama ekipmanlarının tıkanmasını ve bozulmasını önler. 

Basınçlı hava sistemlerinde su yoğuşması işletme masraflarını arttırır. 
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Kurutucu 

Ekomak Desikant Hava Kurutucuları güvenli, verimli, ve uzun ömürlü kullanım için dizayn 

edilmiştir. Makine ve ekipmanların ihtiyacı olan temiz, yağsız ve kuru hava temini için üretilen Ekomak 

Pneumatech Desikant Kurutucular -40°C ve -70°C deki performanslarıyla işletmenizde kullandığınız 

pnömatik ekipmanların ömrünü uzatacak ve ürün kalitenizi arttıracaktır. 

Optimum ölçülerde seçilmiş boru, fittings ve valfler sayesinde sınıfının en düşük basınç kaybı ve 

sınıfının en düşük rejenerasyon havası ile minimum enerji, maksimum performans sağlar. 

Çalışmaya hazır halde teslim edilmesi ile minimum kurulum maliyeti ve uzun Desikant madde 

ömrü sayesinde (5 Yıl) düşük bakım maliyetleri ve düşük işletme giderleriyle işletmenizin verimliliğini 

arttırır. Farklı çalışma koşullarına kolay adapte edilebilen, +3°C ile +S0°C ortam sıcaklığında; -40°C ile 

-70°C arasında dew point sıcaklığında, 4 ile 13 Bar arası basınçlarda çalışabilen Ekomak Pneumatech

CAD-D serisi Desikant Kurutucular Kozmetik, Medikal, Gıda vb gibi yüksek basınçlı hava kalitesine ihtiyaç 

duyan işletmeler için tasarlanmış uzun ömürlü, yüksek performanslı ve düşük işletme maliyetleri ile 

sınıfının lider Desikant Kurutucusudur. 
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Kuru Hava Çıkışı 

Çıkış hat filtresi 
pnömatik alet ve o 

ekipmanları korur 
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Ters yıkama havası 

pasif konumdaki 
kuleden ters yönde 

akarak nemli desikant 
malzemeyi temizler. 

Tutulan nem susturuculu 
otomatik su tahliye sistemi 

sayesinde tahliye edilir. 

Kuru havanın 
bir kısmı, ters 
yıkama için 

pasif 
konumdaki 

kuleye 
yönlendirilir. 

2 
Giriş su tutucu 
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Giriş akış valfi nemli 
havayı aktif olan kuleye 
yönlendirir. Nemli hava 
kule içerisinden geçerken 
nem desikant malzeme 
tarafından emilir. 
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